
 
 

PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
EDITAL 01/2023 

 

Cargo: Recepcionista Bilíngue 
Nº de vagas: 01 
Benefícios: Assistência Médica, Odontológica, Vale Refeição, Vale Transporte e Seguro de Vida. 
Regime de Contratação: CLT  40 horas semanais, CLT - escala de 08 horas diárias, incluindo finais 
de semana e feriados. 
Local  de Trabalho: São Paulo na modalidade presencial 
 

 

Descrição Sumária: 

Recepcionar e encaminhar visitantes para as diversas áreas do Museu, receber e encaminhar 
correspondências e auxiliar na recepção e acompanhamento das pessoas que comparecem 
aos eventos do Museu, apoiando nas inscrições do Centro de Empreendedorismo e à pessoa 
da articulação social.   

 

Descrição detalhada: 

● Recepcionar e direcionar todos os públicos visitantes do Museu; 
● Responder dúvidas e organizar inscrições referentes aos cursos e formações oferecidos 

pelo programa Centro de Empreendedorismo e Formações; 
● Suporte em atividades administrativas, como monitoramento de e-mail institucional, 

desenvolvimento de relatórios e outras tarefas que auxiliam o trabalho do articulador 
social. 

● Atendimento ao cliente, funcionários e visitantes tanto pessoalmente quanto por 
telefone, inclusive  em Inglês.  

● Anotações de recados, entre outras atividades pertinentes a função; 
● Executar atividades de recepção e atendimento ao cliente e público em geral dando 

suporte no esclarecimento de dúvidas; 
● Recepcionar e direcionar todos os públicos visitantes do Museu; 
● Responder dúvidas e organizar inscrições referentes aos cursos e formações oferecidos 

pelo programa Centro de Empreendedorismo e Formações; 
● Suporte em atividades administrativas, como monitoramento de e-mail institucional, 

desenvolvimento de relatórios e outras tarefas que auxiliam o trabalho do articulador 
social. 

● Observar normas internas de segurança, mantendo diálogo com equipes de segurança 
e brigada, sempre que observar anormalidades; 

● Conhecer as políticas de visitação do MDS, bem como sua programação, para orientar 
com clareza. 

● Zelar pelo patrimônio do museu, seus espaços, equipamentos e material. 
 

     
Habilidades e Conhecimentos Essenciais: 
Formação: Ensino Médio completo. Desejável Ensino Superior  
Habilidades e Conhecimentos: Conhecimento em Word e Excel. Características desejáveis: 
organização, proatividade, atenção, concentração, relacionamento interpessoal, comunicação, 



 
trabalho em equipe.Interesse pelas temáticas relacionadas ao Museu;Facilidade para se comunicar 
com diferentes públicos;Inglês fluente e afinidade com o meio cultural e artístico. 

 

 

Interessades deverão preencher o formulário através do link:  

https://forms.gle/eoVAc6EnUHYYZrCA7  até o dia 08 de janeiro de 2023. 

O Instituto Odeon priorizará a candidatura de pessoas LGBTQIA +, indígenas e negras. 

*Fica reservado ao Instituto Odeon o direito de confirmar ou não a realização destas contratações, de 

acordo com sua necessidade ou conveniência. 

 
Marisa Bueno 
Diretora de Equipamento 
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